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Resposta da Agência Europeia da 

Guarda de Fronteiras e Costeira 

Potencial não realizado da Frontex no que respeita ao apoio ao regresso 

101. A organização de operações de regresso através de voos fretados com a 
participação de outros Estados-Membros (sempre que possível, de acordo com os 
acordos bilaterais/da UE aplicáveis celebrados com países terceiros de destino) revelou-
se um bom instrumento para atenuar o risco de subutilização da capacidade das 
aeronaves, desde que o número possivelmente mais elevado de repatriados 
provenientes de diferentes Estados-Membros aumente a probabilidade de substituição 
de última hora de passageiros que já não podem partir. 

Recomendação 4 - Ajustar o apoio ao regresso e o destacamento de peritos nos 
centros de registo por parte da Frontex 

A Frontex aceita a recomendação 

a) A fim de aumentar ainda mais a sensibilização dos Estados-Membros para o apoio 
operacional que a Frontex oferece e de explorar melhor a complementaridade do 
financiamento e do apoio à disposição dos Estados-Membros através da Agência e do 
FAMI, a Agência definiu e partilhou com os Estados-Membros e a Comissão Europeia um 
catálogo dos serviços disponibilizados pela Frontex no domínio do regresso. Foi definida 
uma abordagem ainda mais coordenada para o futuro instrumento financeiro da UE 
para as atividades relacionadas com o regresso (o Fundo de Asilo e Migração sucederá 
ao FAMI), que prevê o papel a desempenhar pela Agência na avaliação dos programas 
anuais dos Estados-Membros; 

b) A Frontex já aumentou significativamente a percentagem (quase 100 %) de escoltas 
de regresso forçado com perfil multifacetado que apoiam as operações de readmissão 
da Grécia para a Turquia. Quando não estão destacados em operações de readmissão, 
os agentes das escoltas de perfil multifacetado desempenham outras funções com base 
nas necessidades operacionais (por exemplo, recolha de impressões digitais, vigilância 
das fronteiras); 

c) O número de peritos da Frontex que prestam apoio nos centros de registo foi ajustado 
ao nível de chegadas que se verifica nesses locais. A transferência dos peritos para 
outras operações conjuntas baseia-se nas necessidades operacionais. Em maio de 2019, 
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a Frontex começou a destacar equipas móveis de peritos para a Catânia, com capacidade 
para apoiar os desembarques necessários em toda a área operacional. A adaptação do 
nível de utilização dos recursos é um processo em curso, que é constantemente 
avaliado. 
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